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YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI): ÜYESİ DURSUN ALİ KIZILTAN ADINA TÜM BELEDİYE VE

YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ
SENDİKASI

VEKİLİ: AV. SEVİL ŞAHİN KILINÇ
Tüm Belediye Ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası Sümer 2 Sokak No:29/7-8-

9
                         Çankaya / ANKARA
 
KARŞI TARAF (DAVALI): ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI /

ANKARA
VEKİLİ: AV. DUYGU ŞİMŞEK -aynı yerde
 
İSTEMİN ÖZETİ: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri dairesi Başkanlığı Yol
Asfalt Şube Müdürlüğü bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının
Nallıhan Yol Asfalt İlçe Şefliği emrinde görevlendirilmesi yolundaki 16.04.2014 günlü
olurun, görev yeri değişikliğinin hiç bir somut ve haklı gerekçeye dayanmadığı, hizmetine
duyulan ihtiyacın somut olarak ortaya konulmadığı, görevlendirildiği yerine alt yapısı,
çalışma koşulları, ulaşım ve yemek sorunlarının çözülmediği ileri sürülerek iptali ve
yürütülmesinin durdurulması istenilmektedir.
 
SAVUNMA ÖZETİ: 6360 sayılı Kanunla Ankara İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliği sona
erdiği, mücavir alan sınırının il sınırlarına genişlemesi nedeniyle hizmetin daha etkin ve hızlı
bir şekilde yürütülmesi için bir takım ilçelere ilçe şefliklerinin kurulduğu, davacının da bu
kapsamda Nallıhanda kurulan ilçe şefliğinde görevlendirildiği, dava konusu işlemde hukuka
aykırılık bulunmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 

TÜRK MİLLETİ ADINA
 

Karar veren Ankara 2. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği
görüşüldü:

Dava, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri dairesi Başkanlığı Yol Asfalt
Şube Müdürlüğü bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının Nallıhan Yol
Asfalt İlçe Şefliği emrinde görevlendirilmesi yolundaki 16.04.2014 günlü olurun iptali ve
yürütülmesinin durdurulması istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda, aynı kurum içinde geçici görevlendirme
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konusu düzenlenmemiş olmakla birlikte, bir kamu kurumunun mevzuatla belirlenmiş olan
görev alanı içinde yer alan "geçici" nitelikteki bir hizmeti ya da değişen sosyal, ekonomik ve
kültürel koşulların sonucu ortaya çıkan henüz örgütsel altyapısı oluşturulmamış ve bir kadro
ile ilgilendirilmemiş olan "yeni bir kamu hizmetini" yürütmek amacı ile durumu uygun olan
kamu görevlilerini, yetkili amir tarafından geçici olarak görevlendirilmeleri olanaklıdır. Bu
işlemin kurulmasında yukarıda nitelendirilen kamu hizmetlerinin yürütülmesi ilke edinilmeli,
kamu yararı ile bağdaşmayan bir sonuç amaçlanmamalıdır.

İdarelerin geçici süreli görevlendirme konusundaki takdir yetkilerinin, görevlendirme
ilkeleri ve amacı ile sınırlı bulunduğu dolayısıyla geçici olarak görevlendirilen personelin
hangi somut görevleri yapacakları hususunun ayrıntılı olarak önceden belirlenmesi, geçici
görevlendirme konusunda zorunluluk bulunması ve geçici görevlendirmenin süresinin
belirlenmesi gibi koşulların da mevcut olması halinde geçici görevlendirmenin hukuka uygun
sayılabileceği açık olup kamu hizmetlerinin aksamaması, yeterli etkinlikte sunulması amacı
ile hizmetin gerektirdiği acil durumlarda süreli olmak koşulu ile bu yetkinin kullanılabileceği
sonucuna ulaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri dairesi
Başkanlığı Yol Asfalt Şube Müdürlüğü bünyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan
davacının 6360 sayılı Kanunla Ankara İl Özel İdaresi'nin tüzel kişiliği sona ermesi sonrasında
mücavir alan sınırının il sınırlarına genişlemesi nedeniyle hizmetine ihtiyaç duyulduğu
gerekçesiyle Nallıhan Yol Asfalt İlçe Şefliği emrinde görevlendirilmesi üzerine anılan
görevlendirme işleminin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idarece tesis edilengörevlendirme işlemine gerekçe olarak gösterilen
hizmetin daha hızlı ve etkin olarak işlemesinin açıkça ortaya konulamadığı, görevlendirme
işleminde görevlendirmenin hangi amaçla ve ne kadar bir süre için yapıldığının belirtilmediği
görülmekle, bu şekli ile işlemin hukuken kabul edilebilecek geçerli bir nedeninin olmadığıve
idari yargı mercilerince geçici görevlendirme için aranan koşul ve ölçütlerin olayda
bulunmadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu durumda, geçici görevlendirmeye ilişkin yerleşik içtihatların ihlali niteliğindeki
işlemin süresiz tesis edilmiş olması nedeniyle anılan işlemin hukuk dünyasında varlığını
sürdürmesinin, hukuk devleti ilkeleri ve personel hukuku yönünden, ciddi, kamusal zararlar,
davacı yönündende, olayın oluş biçimi itibariyle, süresi idarece belirlenmemiş bir zaman
diliminde asıl kadrosundan uzak tutulmasına yol açıcı olduğundan hukuka uygunluk
bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması
halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca
teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğinden itibaren 7 gün
içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere, 11/07/2014
tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
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Başkan Vekili

 FATİH YILDIRIM
 101807

Üye
 MİRHAN SARIİBRAHİM

 107187

Üye
 AYŞEGÜL USTA

 152985
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